BARN SOM BEKYMRER
Handlingsveileder for
Sauherad kommune

24.01.14

FORORD
Høsten 2011 ble Sauherad kommune med i prosjektet Barn i rusfamilier – tidlig intervensjon,
i regi av Kompetansesenter rus – region sør, Borgestadklinikken. Hovedmålet med prosjektet
var å heve kompetansen om tidlig identifikasjon og tidlig intervensjon for ansatte som
kommer i kontakt med risikoutsatte barn og unge i Sauherad kommune. Gjennom prosjektet
valgte vi å fokusere på alle barn som bekymrer, uavhengig av bakenforliggende årsaker.
Utfordringen for alle som ser barn og deres familier er å våge å handle på bakgrunn av
kunnskap og egne observasjoner. Dette gjelder alle som er i kontakt med barn og unge, og
derfor har vi også valgt å lage en kortversjon av veilederen som kan være til hjelp for alle
Sauherads innbyggere.
HUSK - du kan være den ene som utgjør en forskjell i et barns liv!

LYKKE TIL!
Prosjektgruppa i Sauherad, 2014

Hjelpetjenester i kommunen
Helsestasjon og skolehelsetjeneste:
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1. JEG ER BEKYMRET
Signaler hos barn eller ungdom som kan vekke bekymring
Disse signalene kan være tegn på at barn lever i en situasjon preget av utilstrekkelig omsorg.
Barns signaler er avhengig av alder, og eksempler på dette kan være:
• Triste og redde barn, som ikke vil hjem.
• Sinte barn, som eksempelvis slår og bruker «stygt språk».
• Barn og unge som har få eller ingen grenser hjemme, «som får lov til alt». Eksempel
på dette kan være små barn om ikke blir henta fra lekebesøk innen akseptable
klokkeslett.
• Problemer med venner og sosial tilhørighet.
• Trøtte og uopplagte barn som har mye vondt i magen eller er mye syk.
• Barn med blåmerker som de har underlige forklaringer på.
• Barn som alltid er sultne når de kommer på besøk eller på trening.
• Urolige barn med eller uten atferdsproblemer.
• Skitne og ustelte barn og unge.
• Barn og ungdommer som ruser seg.
• Ungdom som doper seg – bruker anabole steroider.

Signaler hos foreldre som kan vekke bekymring:

• Foreldre som virker ruset når de skal hente barn og unge.
• Foreldre som lar små barn være mye alene.
• Foreldre som straffer barna sine i det offentlige rom.

2. FRA BEKYMRING TIL HANDLING
Denne delen viser de handlingsalternativene du har dersom du er bekymret for et barn eller en
ungdom. Bekymringer skal tas alvorlig og du må vurdere hvor bekymret du er.
Du behøver ikke å stå alene i denne vurderingen og det er mulig å ta kontakt med de
kommunale tjenestene som barnehage, skole, ppt, helsestasjon- og skolehelsetjeneste, lege og
barnevern for råd og veiledning. Alle ansatte i offentlige tjenester har taushetsplikt etter hhv.
Forvaltningsloven § 13 eller Helsepersonelloven § 21.

HUSK - det er mulig å drøfte en sak anonymt!
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Bruke loggbok?
Ansatte i offentlige tjenester anbefales å benytte seg av en loggbok, og dette kan også være et
alternativ for idrettsledere og andre i frivillige organisasjoner.
Loggfør dine observasjoner så objektivt og konkret som mulig, gjerne over litt tid. Husk dato.

Gjør en vurdering
Hvor bekymret er du ut fra de signalene du har sett, og det du eventuelt har notert deg i
loggbok. Hvis du er bekymret for alvorlig overgrep som vold, seksuelle overgrep, omskjæring
eller bortføring må man kontakte politi og barnevern!
Hvis du har mer diffuse bekymringer kan du kontakte hjelpetjenester for råd og veiledning.

Handlingsalternativ
Alternativ A: Usikkerhet knyttet til bekymring – ønsker å drøfte saken med
hjelpetjenester.
Ta kontakt med en av hjelpetjenestene for anonym drøfting.

Alternativ B: Bekymringen vurderes å være så alvorlig at barnevernet eller politi må
kontaktes.
Ved høy bekymring og fare for vold, overgrep, omskjæring eller bortføring. Ta
direkte kontakt med:
• Barneverntjenesten i Midt-Telemark: 35957150
• Barnevernsvakta: 90053304
• Politi: 02800/110.
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3. VEDLEGG
Melding til barneverntjenesten – privat/offentlig melder
Barnet
Navn

Fødselsnr

Adresse

Tlf

Kjønn
M

Statsborgerskap
K

Norsk

Utenlandsk

Språk
flyktning, asylsøker

Norsk

Foreldre/foresatte
Navn

Fødselsnr

Mor

Adresse

Tlf

Fødeland

Språk

Navn

Fødselsnr

Adresse

Tlf

Fødeland

Språk

Far

Annet, hvilket

Spes

Spes

Melder
Er melder
offentlig instans
privat melder
Navn /offentlig instans

Tlf

Adresse

Anonym

Årsak om ønske til anonymitet (gjelder privat melder)

ja
Forhold (eventuelt slektsforhold) til barnet/familien

Meldingens saksinnhold. Flere forhold kan krysses av
Omsorgssvikt/mishandling

Forhold i hjemmet, særlige behov

Atferdsavvik hos barnet

Annet
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Saken gjelder
Utfyllende opplysninger

Når ble forholdene observert?

Hva har melder gjort i saken?

Hvem har melder henvist til/kontaktet?

Barnet
Bekymringen er tatt opp
med:

ja

Er foreldrene kjent med meldingen?
ja

nei

Foreldre/foresatte
nei

ja

nei

Andre
ja

Hvis ja, med hvem?
nei

Har foreldre/foresatte fått kopi av meldingen?
ja

nei

kopi sendt

Melderens underskrift
Dato

Underskrift

Skjema sendes til: Midt-Telemark barneverntjeneste, Postboks 43, 3834 Gvarv.
Ved spørsmål, ring 35 95 71 50

Barn som bekymrer

